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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W poprzedniej kadencji w Sejmie toczy³y siê prace nad projektami ustaw, które mia³y na celu uregu-

lowanie kwestii odszkodowañ i zadoœæuczynieñ dla ma³oletnich ofiar wojny. W odró¿nieniu od innych
grup spo³ecznych, na przyk³ad kombatantów, ma³oletnie ofiary wojny nie zosta³y do dziœ objête ¿adnym
programem odszkodowawczym z tytu³u szkód doznanych w czasie II wojny œwiatowej. Nie mog³y one
równie¿ korzystaæ z programów stricte rekompensacyjnych, prowadzonych przez Fundacjê „Pol-
sko-Niemieckie Pojednanie” (dziœ: Fundacja „Pamiêæ, Odpowiedzialnoœæ i Przysz³oœæ”). Tymczasem
ma³oletnie ofiary wojny to dzieci, które by³y bezpoœrednimi uczestnikami lub naocznymi œwiadkami
okrucieñstw wojennych, nierzadko wskutek dzia³añ wojennych traci³y rodziców, a wraz z nimi ca³y
maj¹tek. Ta grupa spo³eczna zosta³a w³aœciwie pozostawiona sama sobie, bez jakiejkolwiek pomocy
ze strony pañstwa polskiego, a w czasie trwania PRL osierocone dzieci nierzadko musia³y ukrywaæ
przed w³adz¹ ludow¹ fakt, i¿ ojciec lub matka zginêli w czasie wojny.

Ma³oletnie ofiary wojny upatrywa³y zmiany tej sytuacji wraz z nastaniem lat dziewiêædziesi¹tych,
kiedy to kilkakrotnie toczy³y siê prace nad ustaleniem podstawy prawnej dla przyznania tym osobom ja-
kichkolwiek œwiadczeñ o charakterze odszkodowawczym. Obiecywano im miêdzy innymi, ¿e problem
ten zostanie uregulowany w tak zwanych za³o¿eniach nowelizacji prawa kombatanckiego, których ce-
lem by³a realizacja uchwa³y Sejmu RP z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy pañstwa dla repre-
sjonowanych uczestników walk o niepodleg³oœæ z lat 1944–1989, znajduj¹cych siê obecnie w bardzo
trudnych warunkach materialnych. Niestety, postulaty ma³oletnich ofiar wojny nie zosta³y uwzglêdnione
w tym dokumencie, zaœ wskutek skrócenia kadencji Sejmu powy¿sze projekty ustaw nie doczeka³y siê
uchwalenia.

W tej sytuacji problem zwi¹zany z uregulowaniem kwestii odszkodowawczych dla tej grupy spo³ecz-
nej nie doczeka³ siê rozwi¹zania oczekiwanego przez kilkudziesiêciotysiêczn¹ rzeszê osób. Zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e oczekiwania te nie ró¿ni¹ siê niczym od oczekiwañ innych grup spo³ecznych poszkodowanych
w czasie wojny. Co wiêcej, oczekiwania te s¹ wci¹¿ ¿ywe i niezaspokojone, czego dowodem s¹ liczne listy
i zapytania kierowane przez przedstawicieli tej grupy spo³ecznej do mojego biura senatorskiego oraz
stowarzyszenia Powiernictwo Polskie.

Wobec braku dzia³añ podejmowanych w przedmiotowej sprawie zwracam siê do pani minister
z proœb¹ o odpowiedŸ na pytanie, czy pani minister lub Rada Ministrów zamierzaj¹ zainicjowaæ w tej
sprawie dzia³ania legislacyjne, tak aby ostatecznie zadoœæuczyniæ oczekiwaniom tej szczególnie do-
tkniêtej przez dzia³ania wojenne grupy osób. Jeœli nie, to proszê o wskazanie innych argumentów ni¿
dotychczas u¿ywane, to jest natury finansowej, poniewa¿ z uwagi na fakt, ¿e pomoc finansowa jest
udzielania innym poszkodowanym wskutek dzia³añ wojennych, nie zas³uguj¹ one na uwzglêdnienie.

Z powa¿aniem
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